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POS - POs

Kas

enernpatan pada Bank Indonesia

tan pada bank lain
'agihan spot dan derivatif

urat berharga

. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug1

b. Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

. Piniaman vang diberikan dan piutang

rat berharga yang diiual dengan janji dibeli kembali (repo)

hgihan atas surat berharga yang dibeli dengan ianji diiual kembali (reaerse repo)

'agihan akseptasi

Kredit

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

d. Piniaman yang diberikan dan piutang

Pembiayaan syariah 1)

Penyertaan

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga

b. Kredit

. Lainnya

Aset tidak berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tetap dan inventaris

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset non produktif
a. ProperH terbengkalai

b. Aset yang diambil alih

c. Rekening tunda

d. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia I ZZZ

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia ru
dangan kerugianpenurunan nilai aset nonkeuangan-/- Form 2

a pembiayaan 1)

Aset pajak tangguhan

Aset lainnya

AL ASET
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7.
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LITAS DAN EKIJTTAS

'abungan

lnpenarr 1-rerjangka

Dana investasire.uefiue shaing 1)

Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman dari bank lain

Liabilitas spot dan derivatif

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janii dibeli kerl:.bali (repo)

Utang akseptasi

rat berharga yang diterbitkan

Piniaman yang diterima

n Jamlnan

Liabilitas antar kantor 2)

a. Melakukan kegiatal operasional di Indonesia

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas lainnya

Dana investa si proftt shaing 1)

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

Modal disetor

a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kembali {treasury stock) -/-
Tambahan modal disetor

a. Agio

b. Disagio -l-
c. Modal sumbangan

d. Dana seloran modal

e. Lainnya

Laba (rugi) komprehensif Lain

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok

tersedia untut dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

. Paiak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

h. Lainnya

Selisih kuasi reorganisasi 3)

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

Ekuitas lainnya

Cadangan

a. Cadanganumum

b. Cadangan tujuan

Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu

b. Tahun trerialan

TOTAL EKUITAS

AL LIABILITAS DAN EKUTTAS

945,691

1,500,000

(554,309)

25,837

24,836

1,001

84,888

4,023

157,047

(89,M2)

12,880

390,928

349,403

41,525

108,122

149,122

1,555,466
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